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 تأثري مراكز الفكر يف الواليات املتحدة على صنع السياسة اخلارجية

 

                                ******* 

 :ملخص
يف قد أصبحت اكثر فعالية و  تطمح اىل التأثري على القرارات السياسية ،االحباث عبارة عن جمموعات تفكري مراكز إن

يف  خاصة يف صنع القرار السياسييظهر دورها مجاعات ضغط. و  لصناع القرار، حبيث حتولت إىلنشر احللول السياسية 
ل يناقش مسار تطور هذه القدمية التأسيس. هذا املقاالعديد من هذه املراكز القوية و  ، اين تتمركزالواليات املتحدة االمريكية

  رها يف اختاذ القرار يف السياسة اخلارجية يف الواليات املتحدة.دو املراكز و 
 السياسة اخلارجية، صنع. القرار، الفكر، املراكز، الكلمات المفتاحية:

Résumé: 
Les centres de recherche sont des groupes de réflexion, aspire à 

influencer les décisions politiques. Et  sont  devenues plus efficace dans la 
diffusion des solutions politiques aux décideurs notamment aux Etats-Unis qui 
compte le plus de think tanks. De plus en plus sollicités par le gouvernement 
américain dans la politique étrangère, les think tanks sont devenus des vrais 
décideurs. 

 Cet article donne un bref aperçu de l’histoire des think tanks et une 
réflexion sur leur rôle en matière de prise de décision politique étrangère aux 
États-Unis. 

 مقدمة
تشارك فيها العديد من األجهزة  ةإن علمية صنع السياسة اخلارجية وحتديد األهداف االسرتاتيجية للدولة عملية معقد

الرمسية وغري الرمسية، وهي بذلك نظام يشمل النشاط اإلنساين الذي يتعدى الفرد ليشمل كل العناصر املادية والبشرية. ومتثل 
ت غري الرمسية اليت أصبحت حمور صناعة السياسة اخلارجية يف الواليات املتحدة إىل درجة املراكز الفكرية، إحدى املؤسسا

أصبح من غري املمكن الفصل بني صناع القرار الرمسني وخرباء مراكز األحباث، الذين تغلغلوا يف أجهزة اإلدارة الفدرالية. وقد 
اعف أمهية هذه املراكز يف العامل بأكمله وتعددت ختصصاهتا سامهت التطورات الدولية وتزايد نفوذ الواليات املتحدة يف تض

 بني األمين والسياسي واالقتصادي.
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وسوف حناول من خالل هذه الدراسة، إلقاء الضوء على دور هذه املراكز يف صنع وتوجيه السياسة اخلارجية األمريكية 
ر، من خالل  الرتكيز على مركز احملافظني اجلدد، اليت وخمتلف املداخل اليت توظفها ملمارسة نفاذها ونفوذها على صناع القرا

وتكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولة إللقاء الضوء على أحد أهم األجهزة ناجما لعقيدة السلطة التنفيذية. أصبحت أحباثهم، بر 
 ه جتاوز األجهزة الرمسية.هو دور جندية للواليات املتحدة األمريكية و غري الرمسية ودورها املؤثر يف صياغة السياسة اخلارج

 أوال:
 تطور مراكز الفكر في الواليات المتحدةة و نشأ
تطور هذه سامهت بدرجات خمتلفة  يف بروز و  األسباب اليتات واملراحل وأهم العوامل و قبل التطرق اىل خمتلف التطور 

 .املراكز يف الواليات املتحدة، نشري اوال اىل مفهوم هذه املراكز
 :Les think tanks حثمفهوم مراكز الب .أ 
ألول مرة يف الواليات املتحدة خالل احلرب العاملية الثانية  Les think Tanksستخدمت عبارة مراكز الفكر *أ

وذلك لإلشارة إىل بيئة آمنة جيتمع فيها املخططون العسكريون ملناقشة األمور والقضايا االسرتاتيجية، مث بعد ذلك أصبح 
 . (1)مراكز وورشات العمل اخلاصة بالتحليالت السياسيةاملصطلح يوظف لإلشارة إىل 

ن تعريفها ما يزال غري واضح وذلك نظرا النعدام  وجود قانون أإال  يد عدد هذه املراكز على املستوى العاملي،ارغم تز و 
عددت لك تدويل أو داخلي لتحديد وضعها القانوين. كما أن هذه املراكز تعترب كمنظمات غري حكومية وغري رحبية ولذ

عرفتها بأهنا: "أية منظمة أو مؤسسة تدعى بأهنا مركز   wikipidia-fréeفاملوسوعة اجملانية  .التعاريف اليت تطرقت هلا
أي منظمة تقوم بأنشطة حبثية سياسية حتت مظلة  "خرآلهمة. ويعتربها البع  الألحباث والدراسات حول املسائل العامة وامل

و أهنا تلك اجلماعات أو املعاهد أ ،بشكل خاص"  بشكل عام، وتقد م النصيحة لصناع القرارتثقيف وتنوير اجملتمع املدين
املنظمة هبدف إجراء حبوث مركزة ومكثفة وتقدم احللول واملقرتحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة يف اجملاالت التكنولوجية 

 .  (2)واالجتماعية والسياسية أو ما يتعلق بالتسلح
لإلشارة إىل مؤسسات القانون اخلاص املستقلة  "laboratoire d'idées   خمرب األفكار كما استخدم تعبري

 Stephenوحدد  .(3)مبدئيا عن األحزاب السياسية، هدفها غري رحبي وتضم خرباء وتنتج دراسات يف جمال السياسة العامة
Boucher (4)تسعة معايري لتعريف هذه املراكز وهي: 

 أهنا أجهزة دائمة. -
 صة يف إنتاج احللول للمسائل العامة. متخص -
 متتلك فريقها البحثي. -
 يتمحور عملها األساسي حول إيصال نتائج أحباثها إىل صناع القرار والرأي العام. -
 ليست مسؤولة عن أعمال وتصرفات احلكومة. -
 تعمل من أجل احملافظة على حريتها وال متثل أية مصلحة خاصة. -
 ال متنح شهادات. -
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 باشرة أو غري مباشرة يف إطار املصلحة العامة.تبحث بطريقة م -
" مؤسسة فكر، كل منظمة مفتوحة حول  :" فإنه يسميThiery de Montbrialأما "ثريي دو مونتربيال "

تندرج ضمن  اخلاصة والعامة و  ةسرتاتيجياالالسياسات و جمموعة  دائمة من الباحثني تضطلع مبهمة بلورة أفكار ختص إدارة 
 . ويعتمد  هذا التعريف على ثالثة معايري وهي: (5)العامة وذلك بناء على قواعد موضوعية"فاق األهداف آ

 االنفتاح والذي يقصد به اإلطار القانوين. فاملراكز البحثية هي منظمات مفتوحة. -
 . وجود فريق حبث دائم -
 كز.عامة اليت تشكل أساس عمل هذه املرا املصلحة ال -

 Thankبعنوان :"  ، يف كتاب هلماDiane stone et Mak Garnettوحسب ديان ستون وماك قارنيت 
Tanks Across Nations"،منظمات  " فإن مراكز البحثOrganisations مستقلة نسبيا "على األقل على ،"

املستوى الفكري" واليت حتاول التأثري يف السياسة من خالل مربرات فكرية أو حتليل وليس عن طريق اللويب املباشر. إهنا 
 .  (6)منظمات ذات مصلحة عامة هدفها متابعة ومساعدة املهتمني بتصور السياسات العامة وأيضا تربية وإعالم املواطنني

 Catherineويف فرنسا، وللتفريق بني املؤسسات الفكرية ومراكز الفكر، يستخدم كل من "كاترين فيشي 
Fieschiجون قافين "و"John Gaffney" :مصطلح "Communauté épistémique للتعبري عن  *"

" احملفزين سياسيا، يبحثون لتوصيل جمال حمدود من السياسات العامة باالعتماد Intellectuelsجمموعة أو فريق املثقفني "
( يف حلظة Policy making. مبعىن أن هذه املراكز هي نتاج إغراء اخلربة والتداخل مع عامل صناع القرار )(7)على جتربتهم
 .(8)دد متنامي من جماالت اخلربة يف غري متناول الطبقة السياسية بسبب تعقد هذه اجملاالتيصبح فيما ع

والذي يقصد به املنظمة اليت هتتم بالبحث وحتليل   Réservoir à penserخر خزان التفكريآلويعتربها البع  ا
قات العامة حيث تتواجد هات للعالليس سوى واج هذا املفهوم حسب ن مركز البحثإف املهمة، ومن مثم املسائل العامة 

يف داخل جهاز الدولة واملراكز الوطنية للحكومة واليت تنتج البحث ألغراض داخلية خلدمة قضايا  جتماعيةاالمقاعدها 
 *.ةخر على أساس أهنا أجهزة دائمة تتخصص يف إنتاج حلول السياسة العاموينظر إليها البع  اآل .(9)مموليهم"
 على جمموعة من املعايري اليت حتدد مفهوم هذه املراكز ومنها:  جتمع هذه التعاريفو 

 وجود فريق حبث. -
 يتمركز  عملها حول البحث عن حلول للمشاكل السياسية. -
 ال يوجد أي قانون دويل أو داخلي حيدد وضعها القانون. يوجه عملها إىل صانع القرار والرأي العام، ومن مثم  -

ذه املراكز، يف جمال توجيه وصنع السياسة العامة والسياسة اخلارجية والتأثري على وبالنظر إىل الدور الذي متارسه ه
قيق أهداف الرأي العام، فإننا نعتربها مجاعة ضغط فكرية متخصصة تعمل على تشكيل سياسة الدولة وتوجيهها قصد حت

ها، وهبذا فهي هيئات أو مؤسسات اليت تنتج سرتاتيجيةااللك من خالل األفكار والتوصيات وذ ،خمتلفة ترتبط مبصاحلها
 حتاول أن تلعب دور القوى الرخوة على مستوى سوق اخلربة من خالل نشر أفكارها. 
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 :مريكيةز البحث على السياسة الخارجية األمداخل تأثير مراك .ب 
امعات األوروبية ة إال أن احلقيقة أن ميالد هذه املراكز بدأ يف اجليرغم أن الكثري يعترب أن مراكز الفكر ظاهرة أمريك

رقية يف بولونيا ويف هلا كراسي الدراسات الشم خالل القرن الثامن عشر، وخالل هذه املرحلة عرفت "بالكراسي العلمية" وكان أوم 
روما ويف باريس إىل جانب وقفية دميورنت يف جامعة أكسفورد بربيطانيا واليت تأسست هبدف تشجيع الدراسات الدينية 

 .(10)أساسا
ه املراكز تنمو وتتطور بعيدا عن السياسة وذلك إىل غاية أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ت هذوظلم 

وهو املعهد امللكي للدراسات  1831حيث بدأت املراكز الفكرية تربز خارج اجلامعة وكان أول مركز يف بريطانيا سنة 
  .(11)1884الدفاعية كما ظهرت اجلمعية الفابية سنة 

اليت أطلق عليها مصطلح و الواليات املتحدة املراكز بشكل واضح ومنظم كان يف  أن تطور هذه إالم 
ThinkTanks فقد برزت أوىل هذه املراكز خالل احلرب العاملية األوىل وذلك يف خضم  .وهي نتاج الدميقراطية التعددية

صها أبلسون يف ك حتت تأثري العديد من العوامل خلم حبث أمريكا عن مكانتها بني األمم بعد سياسة العزلة اليت عرفتها وذل
الباحثني الذين درسوا منو وتطور مراكز األحباث والدراسات األمريكية متفقون بوجه عام على أن الطبيعة الالمركزية  قوله 'إنم 

اسعة للمؤسسات اخلريية،  عات املالية الو ارم والتربم احلزيب الصم  ضباطاالناألمريكي باإلضافة إىل غياب  جدا للنظام السياسي
 .(12)سامهت بدرجة كبرية يف تكاثر مؤسسات الفكر والرأي األمريكية وتنوع اهتماماهتا

تطور هذه املراكز يف أمريكا، خبصائص النظام  Daniel Belandمن جهته يفسر الباحث دانيال بيالند و 
.فمن جهة هناك النظام الفدرايل  كنظام لنقل السلطات )توازن السلطات( الالمركزيةنه يتميز بالتشرذم و أي الذي يرى السياس

مبعىن محاية سيادة الدولة الفدرالية مع ضمان وجود سلطة مركزية شرعية بنظرية التمثيل الذي متت صياغته يف أوراق 
انون فصل فق ن توازن السلطات ميثل دعامة ليربالية تعمل على منع ظهور دولة استبدادية.إفومن جهة ثانية  …الفدراليني

ن هذه السلطات منحت ملؤسسات أكما  القضائية الفدرالية.للسلطة التنفيذية والتشريعية و  السلطات يعرف أيضا بأنه دمج
 مها:درايل يفسران بروز مراكز الفكر و ن هناك خطان يف النظام الفإف ،وبالتدقيق كما يقول دانيال .(13)متنافسة فيما بينها

 و أالدميقراطي عبارة عن تكتالت مهوري و اجلفاحلزبني الكبريين ألحزاب الوطنية، نقص االنسجام اإليديولوجي ل -
األمر الذي دفع أعضاء الكونغرس إىل اللجوء إىل خرباء اجملتمع املدين كلما تعلق األمر ببلورة  غري متجانسة، ئتالفاتا

مراكز  لذين أسسواامن قبل مجاعات املصاحل  ذلك يف ظل اخرتاق الكونغرسو مواقعهم االنتخابية،  و يف تزينيأمشروع قانون 
  .(14)متارس تأثريها على الكونغرس الفدرايل ،حبثية خاصة هبم

 ضعف اإلدارة  املركزية يف مواجهة مؤسسات اجملتمع املدين رغم اإلصالحات اليت انطلقت منذ هناية القرن التاسع  -
ذلك حتت بع  املشاكل يف السياسة العامة و اخلرباء حلل ستشارين و لية إىل االستعانة باملاألمر الذي دفع الدولة الفدرا عشر.

 . (15)ضغوطات مجاعات املصاحل على الكونغرس
 أوجدت البيئة اليب السلطة السياسية و ة يف دو لت منفذا لتغلغل املراكز البحثيم اإلدارية شكم هذه الثغرات السياسية و  -



 

197 152017  

 

وإىل  .جتماعياالن عمل هذه املراكز يشمل كل جماالت النشاط أد ذ جنإ ،لتتضاعف يف العدد وأيضا يف التخصصاملناسبة 
من و  هناك أيضا عوامل أخرى عملت على بروز مثل هذه املراكز يف اجملتمع األمريكي ،األسبابجانب هذه الظروف و 

 :(16)أمهها
كلية   200ات املتحدة التطور يف منطق التعليم العايل، فحىت احلرب األهلية األمريكية بلغ عدد الكليات يف الوالي -

طالب، وبعد احلرب األهلية حدث حتول  100إىل  50أعضاء هيئة تدريس ومن  8إىل  6يضم كل منها من 
يف منهجية التعليم، حبيث أصبح الرتكيز أكثر على اإلبداع والفكر واالكتشاف وإطالق قدرات الطالب على 

 عية.اكتشاف احلقائق اجلديدة حول القضايا االجتماعية والطبي
يف منط شهد اجملتمع األمريكي نقلة نوعية  1865التطور يف أسلوب حياة األمريكيني ومنو الطبقة الوسطى. فبعد  -

احلياة تزامنت مع منو املدن وتوسع حركة التجارة والتنقالت وتطور االتصاالت، األمر الذي ساعد الطبقة 
 الوسطى على االلتحاق باجلامعات.

ول النظرة إىل العلوم االجتماعية، حيث أصبحت حتتل مكانة هامة ما بني علوم الطب تطور الثقافة املهنية وحت -
 والرياضيات والفيزياء وأصبحت املهن املرتبطة هبذه العلوم ذات مكانة هامة يف اجملتمع األمريكي.

من عزلتها  تطور دور الدولة األمريكية األمر الذي أدى إىل تنامي وظائف احلكومة والسيما بعد خروج أمريكا -
والدور الريادي الذي أصبحت تضطلع به على املستوى الدويل وهو دور حيتاج إىل متخصصني يف السياسة  وإىل 

 مزيد من املعلومات املنظمة.
والفدرالية الوطنية املدنية اليت  1894ومتثلت أوىل هذه املراكز الفكرية يف فدرالية شيكاغو املدينة اليت تأسست سنة 

، وكانت متول من قبل األفراد واملؤسسات وذلك يف إطار استثمار اخلربة األكادميية يف حل املشاكل 1900ظهرت سنة 
 .(17)جتماعيةالاو  قتصاديةاال

اج معارف مستقلة وقد نشأت هذه املراكز يف البداية كمؤسسات مستقلة حيث ركزت عملها على اجراء األحباث وإنت
تتطور موازاة مع ارتقاء دور الواليات املتحدة. وحسب الدراسات حول هذا  مث أخذت هذه املراكز .يف جمال السياسة

 :  (18)املوضوع، فإن نشأة وتطور املراكز مت على أربعة مراحل، عرفت باألجيال وهي
  الجيل األول:

راكز ، واليت شهدت البدايات األوىل لنشأة هذه امل1945إىل غاية  1900والذي برز يف الفرتة اليت امتدت من سنة 
*. ومن أبرز املراكز اليت ظهرت خالل هذه الفرتة مؤسسة كارنيجي اخلريية جتماعاالوكان ذلك مبسامهة املثقفني وعلماء 

 1921واليت أنشأها الرئيس األمريكي هربرت هوفر، جملس العالقات اخلارجية والذي تأسس سنة  1919للسالم سنة 
اكز يف بداية عملها على إنتاج األحباث األكادميية ذات املستوى الرفيع واعتمدت هذه املر  .1927سنة ومعهد  بروكينغز 

وكان هدفها مساعدة وإعالم صانعي السياسة واجلمهور بالعواقب احملتملة إلتباع جمموعة من اخليارات يف السياسة 
 .  (19)اخلارجية
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 الجيل الثاني: 
الدولة وهي فرتة تزامنت مع  تطور مسؤوليات  1970إىل  1945كان ذلك من الفرتة  و )املؤسسات املتعاقدة( 

، اليت أصبحت مع احلرب الباردة القوى العظمى املدافعة عن العامل احلر. وقد سامهت املساعدات املقدمة من األمريكية
احلكومة يف تطور هذه املؤسسات حيث خصصت احلكومة موارد مباشرة للعلماء والباحثني يف جمال الدفاع. ومت خالل هذه 

، وذلك بتمويل من سالح الطريان، وكان دورها بارزا يف نظريات واخلطط احلربية 1948 لفرتة تأسيس مؤسسة راند يف سنةا
  .(20)ةاخلاصة باملساومة االسرتاتيجي

ة بعدما ما ة التعاقديم احلقيقي بني السلطة السياسية وهذه املراكز البحثيم  رتباطواال ندماجاالقد مثل هذا اجليل بداية و 
أيضا تأسيس معهد "هدسون  دركت احلكومة األمريكية أمهيتها  يف إدارة الصراع مع العدو السوفيايت، ويف إطار هذا املركز متم أ

Hudson ومعهد "إيربان  1961" سنةUrban Institue (21)1968" يف سنة. 
 الجيل الثالث: 

. ومن أهم السياسة تركيزها علىذه املراكز و باالهتمام الكبري هلاليت متيزت و  1980-1971والذي يشمل املرحلة من 
. كما (22)1985الذي تأسس سنة  ومعهد واشنطن، 1973" اليت ظهرت سنة Heritageهذه املؤسسات جند "هريتاج 

زت أعماهلا على التأثري يف صانع القرار مما جعل جرى الرتكيز على  كيفية تسويق أفكارها إىل اجلمهور املستهدف، وركم 
 .(23)عمل السياسي تتوضحعالقتها بال

 الجيل الرابع:
ثار آأو ما يسمى باملركز املرياثية وهي مراكز عمل على إنشاءها رؤساء وصانعوا قرارات سابقون، أرادوا أن تبقى  

 .   (24)جتربتهم مستمرة وأشهر هذه املراكز: مركز كارتر يف مدينة أطلنطا، مركز نيكسون للسالم واحلرية يف واشنطن
أصبحت أمريكا تستحوذ على أكرب وأهم مراكز البحث والفكر، واليت تطور دورها يف قرن الواحد والعشرين لول الوحب

املتبادل وبروز التهديدات اجلديدة  عتمادواالة التداخل بني خمتلف اجملاالت، ظل العوملة وما محلته من تأثريات خاصة عمليم 
يه عوملة هذه ن نسمم أاألمر الذي أنتج ما ميكن  لسياسة اخلارجية.وقضايا دولية معقدة، اليت تعقدت معها عملية صنع ا

ن هذه املراكز اجتهت إىل توسيع عملها من خالل سياسة الشراكة أاألكثر من ذلك و  ،وانتشارها يف كل الدول املؤسسات
الدويل وشبكة التنمية  اليت ظهرت. فقد عقدت مؤسسات مثل برنامج السياسة العاملي التابع ملؤسسة كارجني اخلريية للسالم

التابعة للبنك الدويل وشبكة السياسة العامة الدولية التابعة لألمم املتحدة وبرنامج اجملتمعات املدنية ومؤسسات الفكر والرأي 
التابع ملعهد أحباث السياسة اخلارجية، شراكة مع مراكز الفكر والرأي حول العامل يف حماولة إلنشاء شبكات عاملية ختتص 

تنظيم العديد من الشبكات اإلقليمية يف أوروبا ومنها:  يل القضايا الدولية وصياغة سياسات املؤسسات الدولية. كما متم بتحل
سيا مت آشبكة السياسات االنتقالية، شبكة مجعية الدراسات السياسية عرب أوروبا وشبكة الشراكة من أجل السالم. ويف 

سيا. أما يف افريقيا، فقد أنشأت شبكة آالدولية التابع لرابطة دول جنوب شرق و  االسرتاتيجيةإنشاء شبكة معهد الدراسات 
 .(25)املؤسسات األفريقية لبناء القدرات ويف أمريكا الالتينية تأسست شبكة مؤسسة األطلس
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سسة  كما مت أيضا "تدويل" األفراد العاملني يف هذه املؤسسات. فالربامج اليت تديرها مراكز مثل مركز بروكنيغز ومؤ 
وغريها من املؤسسات توفر فرصا ألعضاء الفكر والرأي  قتصاديةاالكارجني ومركز وودرو ويلسون ومؤسسة أطلس لألحباث 

 .(26)وتبادل املعلومات حول القضايا الدولية ستشارةاالواجلامعات لتطوير اقتصاد الدول النامية من خالل 
بري لتصدير باحثيها وأساليب التحليالت إىل بلدان أخرى حيث وقد قامت مؤسسات الفكر يف الواليات املتحدة بنشاط ك

جند أن معهد دوبال ومؤسسة هريتاج ومعهد أحباث السياسة اخلارجية ومعهد هدسون عملت على الرتويج ملناهجها 
التعاون الدويل  السوفيايت سابقا، وأصبحت مشاريع حتاداالالشرقية ودول  وأروباسيا آالتحليلية جملموعات خمتلفة يف أفريقيا و 
 .  (27)دولة أو أكثر من األمور العادية 20يف جمال األحباث مبشاركة ما يقارب 

 :ثانيا
 مريكيةمداخل تأثير مراكز البحث على السياسة الخارجية األ

سية يرتبط تأثري مراكز البحث يف صنع وتوجيه السياسة اخلارجية بتأثري األفكار والتوجهات الفكرية على العملية السيا
انطالقًا من أن هذه املراكز هي بالدرجة األوىل خزان ومولد لألفكار. وتعرف األفكار حسب روبرت كوهني وغولد شتاين 

، فإن األفكار واملعتقدات تعين أحداثاً Albert، أما بالنسبة لـ "الربت"(28)«تلك املعتقدات اليت يؤمن هبا األفراد»بأهنا: 
ر من األعم إىل األخص: برامج حمددة، عقائد وأنساق، فكرية خاصة بصيغة خاصة معينة عقلية تثري الفكر. وتصنف األفكا
، ومن مث فإن مؤسسات الفكر هي إحدى خزانات (29)ت وفلسفات عامة وأخريًا الثقافاتأو موضوع معني، إيديولوجيا

والعالقات السببية بالنسبة لصانع  املعتقدات األساسية والبيئية اليت تنطوي عليها خرائط الطريق، تزيد من وضوح األهداف
 .القرار، فكيف تؤثر األفكار على السياسة؟

 Robert" وروبرت كيوهان "Judith Goldsteinيف تفسري هذه العالقة، حيدد الباحثان جوديث غولدستاين "
Keohane(30)" ثالث مسارات توضح تأثري األفكار على السياسة وهي: 

 المسار األول:  
ملوقف الذي يتميز بعدم اليقني، حبيث تظهر أمهية األفكار يف تفسري وتوفري اخليارات السياسة حتديد وتعريف ا

 للمواقف اليت ال تتوفر على املعلومات الكاملة خصوصاً يف البداية واليت تتميز بعدم اليقني.
 المسار الثاني: -1

يث أن األفكار متثل مرجعية ميكن اللجوء دور األفكار يف التغلب على املشكالت املرتبطة بتنسيق العمل اجلماعي، حب
 إليها للتعامل مع اخلالفات وتنسيق العمل بني األطراف.

 المسار الثالث:  -2
مأسسة األفكار واليت يقصد هبا تشكيل مؤسسات حتوي هذه األفكار مما يسمح باستمرار التأثري لعقود وأجيال 

تسمح بإضفاء الصفة الشرعية والقانونية على خمتلف تلك  طويلة، كما أن عملية تشكيل هذه األفكار ضمن أطر سببية
 األفكار.

  :(31)، فإنه يفسر العالقة السببية بني األفكار والسياسة من خالل اقرتابني ومهاAlbertأما  البريت
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 تساق: اقتراب اإل -1
ق الفكري تساق بني حمتوى أفكار معينة وحمتوى القرارات من خالل دراسة النسيعتمد على حتليل حدود اإل

واملفاهيمي للفاعل السياسي واستنتاج آثاره على القرار. ويظهر تأثري األفكار يف صنع القرارات السياسية يف حالة االتساق 
 بني خصائص القرارات وعقائد الفاعل السياسي.

 اقتراب تتبع العمليات: -2
ك يف استقبال الفرد وحتليله للمعلومات ويقوم على تتبع اخلطوات اليت تؤثر من خالله األفكار على السلوك ويظهر ذل
وحسب ألربت، فإن هذا التأثري ميارس  اخلاصة باملوقف، أي إدراك املوقف )تعريفه، حتديد البدائل، واختيار البديل األنسب(.

 : (32)عرب ثالث آليات يلخصها يف
شبكة من املتخصصني »بأنه:  Epistemic community*اجملتمع العلمي )اخلرباء(: والذي يعرفه بيرت هاس 

هؤالء اخلرباء يشرتكون يف «. ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال معني وهم بذلك ميلكون سلطة املعرفة العلمية يف هذا اجملال
تفاق على جمموعة حمددة من املعتقدات القيمية والسببية ويف جمموعة من املمارسات اخلاصة بالتعامل مع مشكالت اإل

تأثريهم على السياسة بطريقة مباشرة عرب توليهم مناصب األجهزة البريوقراطية يف احلكم أو بطريقة   حمددة، كما ميارس هؤالء
 غري مباشرة من خالل نشر أفكارهم وتوجيه الفاعلني السياسيني.

 استقرار األفكار داخل المؤسسات: -
 تقوية األفكار وحتف  تأثريها مبعىن مأسسة األفكار يف شكل قواعد تنظيمية وإجراءات رمسية، وهي عملية تساهم يف

 على املدى البعيد.
 :المؤسسات -

يربز دورها خاصة يف تشكيل وبلورة نوعية  ،اد يف اجملال االقتصادي والسياسياملسؤولة عن هيكلة العالقات بني األفر 
 التفكري من خالل عملية حتديثها وتقد م املعلومات لصانع القرار.

ث باعتبارها جمموعات مؤسسات أو هيئات فكرية، فإن دورها يف توجيه مسار وعليه وبالنظر إىل مراكز األحبا
األحداث من خالل تأثريها على صانع القرار والرأي العام، يربز من خالل العديد من اآلليات والوسائل اليت توظفها لتمرير 

اخلارجية، تلعب دورًا يف مشاريعها وفرض وجهة نظرها، فهي حسب جيمس ماكفان، الباحث يف معهد أحباث السياسة 
التآلف الفكري من خالل عملها على إزالة احلواجز البريوقراطية باعتبارها أكثر قدرة من الوكاالت احلكومية على نشر أحباث 

إيصاهلا  إىل النخب السياسية ووسائل اإلعالم وعامة الناس، كما أهنا جمهزة و السياسة املالئمة داخل احلكومة وخارجها 
ضل للتعامل مع الطبيعة املتشابكة لقضايا السياسة العاملية، وبذلك فهي أكثر قدرة على تأمني الرتابط والتداخل يف بصورة أف

العملية السياسية بدءا من مجع املعلومات إىل غاية تكوين املعرفة، كما أهنا أكثر قدرة على ابتكار وسائل تطبيق السياسات 
 .(33)ىل دوائر وجماالت متعددةمن البريوقراطيات احلكومية املقسمة إ
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تظهر أمهية ودور هذه املراكز يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية خاصة، وهو دور يكشف عن العديد من املداخل و 
واآلليات اليت مسحت بتغلغل هذه املراكز يف مؤسسات وأجهزة صنع السياسة األمريكية، حىت أصبحت تسمى حبكومة الظل 

 ري هذه املراكز يف السياسة اخلارجية من خالل أسلوبني ومها:احلقيقية.  ويربز تأث
 العمل غير المباشر: -1

والذي يتمحور حول اإلنتاج الفكري واألحباث املوجهة واخلاصة بقضايا معينة و اليت متثل إحدى دوائر اهتمام صانع القرار  
وبعكس مراكز األحباث اجلامعية، فإن مراكز أنه  Amélie Bas  األمريكي و متس املصاحل األمريكية، إذ يرى أميلي باز

الفكر تعتمد على استخدام أفكارها يف اللعبة السياسية بطريقة ذكية متكنها من التأثري، إذ أهنا تلجأ إىل حتديد األفكار اليت 
جتاه الذي نقاش يف اإلتعتربها جاذبة كما أهنا تلجأ أيضاً إىل وضع وإجياد مربرات للحلول اليت تقرتحها مبا يسمح هلا بتوجيه ال

ختتاره مسبقاً، وهي بذلك تساهم يف تربية الرأي العام والكونغرس على مواضيع معقدة، وذلك بالرغم من أهنا حتاول الظهور 
ويأخذ اإلنتاج الفكري العديد من األشكال أمهها الكتب واجملالت، فمؤسسة بروكينغز متلك لوحدها دار  (34)مبظهر احملايد.*
، وما يقارب 2009مليون دوالر يف سنة  48.4 ـومبيزانية قدرت بـ  Heritage foundationمؤسسة  نشر، كما أن

 .(35)من ميزانيته لإلعالم %20باحث، فإهنا تعترب أول مركز خيصص أكثر من  200
ئاسة أو يف كما يربز الدور غري املباشر هلذه املراكز يف دعم بع  املرشحني يف الوصول إىل املناصب القيادية يف الر 

باإلضافة إىل األوراق  يتاج داخل الكونغرس(ة مستجدات األمور )مكتب مؤسسة هر الكونغرس، وإقامة املكاتب ملراقب
السياسية اليت تقدم إىل الكونغرس حول القضايا اليت تريد هذه املراكز الرتويج هلا، كما تعمل يف الكواليس مع أعضاء 

 .(36)ؤمترات وورش العمل...اخلالكونغرس وصناع القرار من خالل امل
 العمل المباشر:  -2
التأثري احلقيقي هلذه املراكز يظهر واضحًا يف انتقال خرباء هذه املراكز إىل دواليب السلطة السياسية وأجهزة صنع  إن

ة السياسة من خالل ممارستهم للعديد من الوظائف احلساسة إىل جانب عالقات بع  صناع القرار يف اإلدارة األمريكي
هبؤالء اخلرباء، كما ال جيب أن ننسى أن هناك مراكز متعاقدة مع احلكومة األمريكية تعمل على إجناز تقارير وأحباث حول 
قضايا معينة بطلب من هذه احلكومة وما يف ذلك من تأثري على مدركات صانع القرار وتوجيهه حسب تعليمات الدراسة 

 وإيديولوجية املركز الذي أجنزها.
ء الوسيلة الفكرية، فإن معظم اخلرباء يف هذه املراكز اقتحموا أجهزة البريوقراطية األمريكية وشغلوا مناصب وباستثنا

حساسة مسحت هلم بتنفيذ خططهم االسرتاتيجية جتاه العديد من القضايا واملناطق، فكل  تغيري رئاسي يصاحبه جتديد كامل 
منصب كل أربع سنوات يتم شغلها فيما بعد بأعضاء  5000إىل  4000ألعضاء اإلدارة الفدرالية، حيث يتم إفراغ حوايل 

( باحث من 150من مراكز البحث والشركات واجلامعات، ويف هذا اإلطار وظفت إدارة الرئيس ريغان حوايل مائة ومخسني )
 Hoverومعهد هوفر  L’American Entreprise Institueومعهد مؤسسة أمريكا  Heritageمركز هريتاج  
Institue  كان على رأسهم ريتشارد هاس، الذي شغل: منصب مسؤول الدراسات الدولية يف معهد ،Brookings ،
التابع للدولة، باحث يف جملس العالقات اخلارجية، باحث يف املعهد الدويل للدراسات  Reflexionمدير خلية 
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ري منصب موظف سامي يف جملس األمن ليشغل يف األخ Carnegieإىل جانب عمله يف مؤسسة كارجني  االسرتاتيجية
 .(37)القومي ووزارة الدفاع

كما أن دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع جلورج بوش وكونداليزا رايس، مستشارة األمن القومي مها أحد خرباء مركز هوفر 
مريكي إىل جانب للدراسات االسرتاتيجية، وريتشارد الذي شغل منصب نائب الرئيس ينتمي إىل مركز دراسات املشروع األ

ريتشارد بريل الذي شغل منصب رئيس جملس الدفاع القومي يف وزارة الدفاع وعرف بأمري الظالم نظراً لدوره يف رسم سياسة 
 .(38)أمريكا جتاه منطقة الشرق األوسط

ذلك أهنم يلتحقون من جديد هبذه املراكز الستثمار  ،يف ممارسة السلطةوال تنتهي مهمة هؤالء بإهناء عهدهتم 
هلذه املراكز، هي اليت عملت على تقوية نفوذ هذه املراكز الفكرية وتغلغلها يف « الدورانية»خربهتم. هذه الوسيلة أو احلركة 

 الرأي العام ويف صناعة السياسة اخلارجية.
األمريكية حدث ما ميكن تسميته بالتزاوج بني السلطة الفكرية  وبتويل هؤالء اخلرباء وأمثاهلم ملراكز حساسة يف اإلدارة

وسلطة السياسية، لتصبح هذه املراكز السلطة الفعلية يف صنع وتوجيه السياسة اخلارجية، وقد عرب عن هذه احلقيقة ومبكرا 
موعة صناعية أن أقول صراحة أن هناك اآلن جم عليم : »... 1961جانفي  17الرئيس األمريكي إيزهناور يف خطابه 

عسكرية، مالية سياسية، وفكرية متارس نفوذاً غري مسبوق يف التجربة األمريكية، ومع أننا نتفهم الظروف اليت أدت إىل نشأة 
هذه اجملموعة، فإننا البد أن حنذر من وصوهلا إىل موقع التأثري املعنوي والسياسي والعملي على القرار األمريكي، ألن ذلك 

ومن سوء احل  أن ثورة »... وواصل قوله: « اجملتمع األمريكي قبل أن يكون خطرا على غريه...خطرا شديدا على 
التكنولوجيا اليت تتدفق نتائجها على عاملنا اليوم تساعد أطراف هذا اجملمع اخلطري وتزيد من قدرهتم ومتكنهم من السيطرة 

الصناعي( توفر هلم تأثريا فادح التكاليف -للويب العسكريعلى برامج اإلدارة وخمصصات انفاقها خصوصًا أن قوة أمواهلم )ا
 .(39)«على مؤسسات الفكر والعلم...

والالفت يف خطاب الرئيس إيزهناور هو اإلشارة وبوضوح إىل التحالف الذي ظهر يف أمريكا بني اللويب الصناعي 
ملراكز الفكرية ما هي إال الوجه اآلخر لرأس العسكري )اللويب املايل( ومؤسسات الفكر، األمر الذي جيعلنا نعترب أن هذه ا

ت من قبل العائالت الثرية األمريكية ومنها روكفلر، فورد، كارنيجي واليت ئاملال الرأمسايل والسيما وأن أغلب هذه املراكز أنش
. وانطالقا من (40)ورسم السياسات ومتابعة األزمات واقرتاح احللول االسرتاتيجيمتارس نشاطا غري حمدود يف جمال التفكري 

تنتفي عليها صفة اللويب "الفكري" ألن تأثريها يستند إىل الرأي العام، لتتحول هذه القوة إىل أصوات تصب يف  ذلك، ال
من جهة وآلية ضغط على احلكومات إلرغامها على القبول مبقرتحات هذه املراكز  نتخاباتاالخالل  قرتاحالاصناديق 

اليت تروج هلا. لذلك يعترب البع  أن هذه املراكز أخلت بالعملية الدميقراطية وهو ما يظهر يف واحللول اليت تقرتحها للقضايا 
. فلم تعد األحزاب األمريكية الكربى ويف مقدمتها احلزب اجلمهوري واحلزب الدميقراطي مواقع تطرح فيها نتخاباتاال

 .(41)األفكار
 

 



 

203 152017  

 

 :ثالثا
 ألمريكية بعد الحرب الباردةمراكز المحافظون الجدد والسياسة الخارجية ا

 :(42)صناف وهيإيديولوجيا إىل ثالث أ تصنف مراكز األحباث يف الواليات املتحدة
 المراكز التقدمية: -1

وباملقابل تدخل أقل يف جمال السياسات الداخلية كما  قتصاديةاالواليت تقوم على دعم تدخل الدولة يف السياسات 
 ين عن احلياة السياسية وهي أقرب إىل التيار الدميقراطي التحرري سياسيا.اد الدم تدعو إىل تقليل اإلنفاق العسكري وإبع

 مراكز الوسط:  -2
وهي مراكز تشمل القطاع األكرب من املراكز املوجودة يف الواليات املتحدة وذلك من حيث عدد الباحثني العاملني هبا 

ن منظور غري حزيب جيمع بني كل األفكار التقدمية ة ميف التفاعل مع السياسات العامم  قرتابباالوتقوم على التمسك 
 واألفكار احملافظة.

 المراكز المحافظة:  -3
وهي أقرب إىل التيار اجلمهوري سياسيا. تتبىن موقف يدعو إىل حترير اقتصاد السوق وتقليل التدخل احلكومي واحلفاظ 

 لى مستوى السياسة اخلارجية، فإن فكر احملافظون يتبىنم ا عين يف اجملتمع، أمم هذا باإلضافة إىل دور الدم  على احلقوق املدنية.
 : (43)مبادئ تقوم على

 فاع.زيادة ميزانية الدم  -
 .حتديث القوات األمريكية -

افد أفكار رو ويشكل كل من الفكر الليربايل املرتبط باحلزب الدميقراطي والفكر احملاف  املرتبط باحلزب اجلمهوري أهم 
الباردة وخمتلف التطورات اليت طرأت على موازين القوى يف العامل، واليت كان هلا تأثري واضح  وبعد احلرب اجملتمع األمريكي.

برز الدور املؤثر للمراكز الفكرية احملافظة أو ما  ،جديدة على السياسة اخلارجية األمريكية ويف إطار احلاجة إىل اسرتاتيجية
 ى باحملافظني اجلدد.يسمم 

 تعريف المحافظون الجدد: .أ 
جذور احملافظون اجلدد إىل مرحلة الثالثينات من القرن العشرين، حيث ارتكز عملهم على حماربة انتشار  تعود

لوا إىل اليمني العسكري الداعي إىل هيمنة الواليات املتحدة الشيوعية ليتعاظم دورهم خالل اخلمسينات والستينيات مث حتوم 
 .    (44)على العامل

ف  اجلديد واليمني الديين املوجود أيضا يف احلزب اجلمهوري، فأما بالنسبة لليمني وهناك اختالف بني اليمني احملا
احملاف  اجلديد، فإنه يؤمن مبا يعرف بالدين الشعيب الذي يسود الثقافة السياسية األمريكية والذي تأسس على تفرع املشروع 

ين الشعيب، أنه يقوم على وأهم ما مييز هذا الدم  األمريكي أخالقيا وسياسيا واقتصاديا ويستقي فكره من فكر الرئيس ولسن
اإلميان بالدميقراطية األمريكية كنموذج مثايل عن بقية النماذج األخرى، ويركز على ضرورة سحب الدولة كليا من احلياة 

 .(45)خل، كما يدعو إىل عدم فرض الضرائب تصاعديا ارتباطا بالدم جتماعيةواال قتصاديةاال
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يين إىل إلغاء يهودي لنهاية العامل، ويدعوا اليمني الدم  -يقوم على تصور بروتستنيت فإنه أكثر تعصبا. يين،أما اليمني الدم 
ون العداء والكراهية ـين والدولة وهم أيضا أقل متاسكا من اليمني احملاف  جتاه اهلجرة من غري الربوتستنت ويكنم الفصل بني الدم 
 . (46)اميةللمسلمني وللسم 

جتاه، يعرف احملافظون اجلدد سي هذا اإلأحد مؤسم  Normam Padhoretzبادوريتز  ففي تصريح لنورمان
، التحقنا بصفوف احملافظني ألننا  60بأهنم: "كانوا جمموعة صغرية من املفكرين الذين مييلون إىل اليسار. ويف أواخر سنوات 

ذلك ألننا منثل اجلديد  .لكن  ملاذا احملافظون اجلدد؟و  ستقرار بني الوسط واليسار.رنا اإلمية وقرم ن األفكار التقدم ثرنا على تعفم 
فهي مل تكن مسؤولة  .ل قوة خريية يف العاملأمريكا متثم  رنا تبىن على أنم ابالنسبة للمحافظني وأتيناهم بأفكار جديدة وأهم أفك

تنا يف ندعم قوم نتقادات و كل اإل  ، حنن ندافع عن الواليات املتحدة ضدم l’Anliaméricanisneها عن العداء ضدم 
 .(47).."ن أجل نشر احلرية والدميقراطية .املسائل الدولية م

ويرتبط فكر احملافظون اجلدد بالفكر الواقعي فيما يتعلق بتصوراته اخلاصة بالسياسية اخلارجية، إذ يتبىن هذا التيار القوة  
و إىل العمل على زيادة قوة الواليات املتحدة  كمبدأ أساسي يف العالقات الدولية ودعامة حلماية مصاحل الدولة، ومن مث يدع

اريخ والذي ركز فيه وهناك العديد من املفكرين الذين ميثلون هذا االجتاه ومنهم فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب هناية التم 
، إحدى ور األمريكي حلماية مصاحلة من هذه التهديدات اليت يظهر فيها اإلسالمراعات وعلى توجيه الدم على مصادر الصم 
 اجلديد هلذه املصاحل.  ة أو العدوم املصادر األساسيم 

 The project for new أفكار املراكز احملافظة برزت خاصة مع مشروع القرن األمريكي اجلديد. أنم  إالم 
American Century (PNAC)،  ور األمريكي يف ظل فرتة ما بعد ة للدم ظرة الواقعيم والذي يعكس بوضوح النم

،) Gary Schmittوكاري مسيت  William Kistolرة. صاحب املشروع هم كل من: وليام كرستول احلرب الباد
ويله من قبل العديد من مت وقد متم  .1994الذي ظهر يف سنة  New citizenship Projectوهو ملحق ملشروع 

.فحسب  .Hany Bradly Scaife et John M. Olin et Lyndeمنها اهليئات 
Mediatransparency  فإن مشروع ،New citizenship Project  استفاد هذا املشروع  و   مانح. 64يضم

 Lyndeيجي اخلريية و، أكثر من نصف املبلغ منح من قبل مؤسسة كارن2006و 1994ا يقارب مليون دوالر ما بني ممم 
دوالر منذ  600.000 ـقد استفاد من مبلغ قدر بـ le PNACوهاري بغاديل وصاره سكايف والوالن. وهبذا يكون 

1997 )(48) . 
 مريكي وسياسة أمريكا الخارجية:مضمون مشروع القرن األ .ب 
هت إلدارة بوش األب وكلينتون. فحسب هذا التيار، فإن اليت وجم  نتقاداتاالهذا املشروع يف بناء تصوراته من  نطلقا

انعدام وجود إدراك حقيقي من  ة عظمى بسبب، فقدت موقعها كقوم 2001-1991أمريكا وخالل الفرتة املمتدة من سنة 
م الرئيس جورج بوش )األب( بعدم فقد اهتم  .(49)السوفيايت حتاداالقبل اإلدارة األمريكية للمخاطر اليت اجنرت عن اهنيار  

هت . كما وجم (50)امتالكه لفهم واضح للدور الذي ينبغي أن تلعبه أمريكا يف تشكيل العامل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة
فاع والسيما فيما يتعلق بسياسة الدم  ،نت انتقادات للسياسة اخلارجية األمريكيةتضمم  سائل لبيل كلينتون،د من الرم العدي
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 Leطالب احملافظون يف مشروع  ،1998جانفي  28ففي رسالة بتاريخ ام حسني يف العراق. والتعامل مع نظام صدم 
PNAC  إمضاء الرسالة من قبل عشر أعضاء من  ام حسني. وقد متم حكومة كلينتون اإلطاحة بنظام  صدمPNAC 

 : (51)الذين هم أعضاء يف إدارة بوش االبن وهم
  .نائب الرئيس بوش Richard B. Cheney  ريتشارد تشيين، -
  .فاع يف حكومة بوشوزير الدم   Donald Rumsfeld دونالد رمسفلد  -
   .فاعدم سكرتري امللحق بال Paul Dundes Wolfowitz بول داندس ولفوويتز،  -
  ، مستشار بوش.PNACرئيس   William Kristol وليام كريستول، -
 .حولة ومراقبة التسلم سكرتري الدم  John Bolton • جون بولتون،. -
 Richard Armitage. ؤون اخلارجية.ريتشارد، ارمتاج، ملحق وزير الشم  -
 ..مسؤول األمن الدويلPeter W. Rodman  برت رودمان -
  .رئيس مكتب تشيين Lewis Libby لوفيس لييب، -
فاع يف عهد ريغان، وهو رئس اجمللس السياسي حملق سابق يف وزارة الدم   Richard Perleريتشارد بريل   -

 .تاغوننللب
 املبعوث اخلاص لبوش يف العراق. Zalmay Khalilzad  وزملاي كليلزاد، -

اسة يف اإلدارة األمريكية ا مناصب حسم و هذه الشخصيات العشرة، أعضاء مشروع القرن األمريكي، تولم  واملالح  أنم 
اليت مشلت على العديد من املبادئ واألسس، أصبحت فيما بعد الربنامج السياسي إلدارة  هممسح هلم بتنفيذ اسرتاتيجيت ممام 

 واته ومتابعتها.طخسبتمرب يف اإلسراع بتنفيذ  11بوش االبن، والذي سامهت أحداث 
ة وتكثيف جهودها لتحديث ي عن معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويم بالتخلم فقد طالب  احملافظون اجلدد أمريكا 

ما يقارب  Le PNACنشر  1997اجليش األمريكي ومضاعفة القواعد العسكرية لضمان مهمة الدركي العاملي. ومنذ 
عالقات الدولية هو إدارة بوش يف سياستها الدفاعية وال عتمدتهاأهم تقرير  أنم  فاع، إالم مقال وتقرير خاص بالدم  600
، تضمنت  (52)صفحة 90فاع األمريكي" والذي مشل إعادة بناء الدم   rebulding American defenseتقرير

 : (53)ايلكهدف عام، احملافظة وزيادة التفوق األمريكي وذلك من خالل اسرتاتيجية حددت أسسها بالشكل التم 
  .قومي اخلامخل العلى األقل من الدم  3.8رفع النفقات العسكرية إىل  -
 حتديث القوات العسكرية األمريكية.  -
 تطوير سالح الصواريخ املضادة.  -

وقد كشفت وثيقة إعادة بناء الدفاع األمريكي عن األسباب أو املربرات اليت تدعو باجتاه الرتكيز على املؤسسة 
رجة األوىل، وهو عشر فرق نالت مرتبة الدم   من أصلتنيالعسكرية واليت تتمثل يف املشاكل البنيوية واليت تظهر يف التجهيز "فرق

راسة أن امليزانية ال تتناسب مع أعباء فقد رأت الدم  ا على مستوى امليزانية.ب. أمم ما يكشف عن غياب أو مخول تقاليد التأهم 
انية األقل منذ ي املتنامي، وهي امليز من الناتج احمللم  %3أقل من  -حسب الدراسة –الدور األمريكي العاملي، إذ تنفق أمريكا 
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وبعد  1996-1992مليار دوالر من خطة بوش للفرتة  60قتطع أكثر من االرئيس كلينتون  احلرب العاملية الثانية، كما أنم 
 .(54)فاعيةالدم  ستثماراتاالمليار دوالر يف  426سبع سنوات من حكم كلينتون، أرجئ صرف تقريب 
مواجهة القوى  (55)الدولية اليت يقرتحها واليت تعتمد على رتاتيجيةساالو ويربط املشروع بني تقوية املؤسسة العسكرية 

 حل األمريكية )أوروبا، الصني، روسيا(.االيت هتدد املص ،اعدةالصم 
 .ستباقيةاالاحلرب  -
 .نفراديةاال -
 ة لفرض النمط الدميقراطي األمريكي يف العامل.فاع عن شرعية استخدام القوم الدم  -

، وهو ما يستشف من اخلطب 2011سبتمرب  11ا التصور خاصة بعد أحداث هذ بناالست سياسة بوش وقد كرم 
أعلن بوش بأن  2001سبتمرب  20السياسية ومن العقيدة اليت طبقت فعال على األرض .ففي خطابه أمام الكونغرس يف 

اليت حدد ، و 2002ي نفة حقوق اإلنسان أصبحت من مهام اإلدارة األمريكية كما ظهر مصطلح "حمور الشر يف جامهمم 
 : (56)الرئيس أطرافه يف الدول التالية

 مالية، نظام ميتلك صواريخ وأسلحة دمار شامل.كوريا الشم  -
 إيران واليت تبحث عن امتالك هذه األسلحة وتعمل على تصدير اإلرهاب. -
  .العراق الذي يواصل إعالن عدائه للواليات املتحدة ويدعم اإلرهاب -

الدول وهي: القضاء على مراكز التدريب اإلرهابية حماربة هذه ة ووسائل اسرتاتيجي ،كما حدد بوش يف خطابه
وإحباط خمططاهتم وإحالة الفاعلني إىل العدالة. منع اإلرهابيني واألنظمة اليت تعمل على امتالك األسلحة الكيمائية 

 والبيولوجية أو النووية من هتديد الواليات املتحدة والعامل.
السوفيايت وحماربة  حتاداالال مشل طبيعة التهديدات اليت حتولت من مريكية حتوم األ األمنية سرتاتيجيةاالوهبذا شهدت 

لت من سياسة حيث حتوم  ،طرق مواجهة هذه التهديداتالشيوعية إىل ما يسمى التهديدات اجلديدة اإلرهاب والدول املارقة و 
  ستباقيةاالاسة اليت طبقت يف مواجهة التهديد الشيوعي إىل ما يسمى بالسي حتواءالا

اريخ اليت قد حتمل منافسيهم إىل ففي تصورهم لعامل ما بعد احلرب الباردة ،تطلع احملافظون اجلدد الستباق حركة التم 
ت من ناحية أخرى حرب استباقية مواقع النفوذ العاملي، فبدأت أمريكا حرهبا  من أجل السيطرة على الشرق األوسط كما شنم 

 .(57)قةاليت حاولت االقرتاب من السلطة من خالل اسرتاتيجية دميقراطية الفوضى اخلالم احلركات اإلسالمية  ضدم 
اليت و  ،ابرز املراكز الفكرية يف امريكا العراق مسرحا لتنفيذ سياسةت أفغانستان و كان ،هذه االسرتاتيجية يف اطارو 

دال يف فال جمريكية ومن مث ماية املصاحل األحل سرتاتيجيةاالصبحت افكارها مبثابة الربنامج الذي استنبط منه بوش عقيدته أ
ىل حتديد إاحملتملة عداء القائمة و ر املواقف وحتديد األتوجيه السياسة اخلارجية ابتداء من تصو دور هذه املراكز يف صنع و 

با ن مطلل الذي كان عمل هذه املراكز استمر اىل ما بعد التدخم أففي العراق جند  هداف ووسائل تنفيذها.البدائل ،األ
علن الكونغرس يف أبعد احلرب على العراق حيث  ي باسرتاتيجية مات بلورة ما مسم حيث متم  ،ساسيا ملشروع القرن االمريكيأ

ما عرف بلجنة بيكر أو يت فريق دراسة العراق مسم  قرتاحاتاعن مشروع دراسة يف شكل مسح شامل تتضمن  2006مارس 
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ولية ومركز والدم  سرتاتيجيةاالراسات مركز الدم مريكي لألمن و جنة املعهد األللم ا وإلجناز الدراسة استدعت هذه هاملتون.
 The Iraqفريق دراسة العراق.  جناز تقرير مسي "تقريرإىل إ ،2006ديسمرب  6راسات الرأسية انتهت هذه الدراسة يف الدم 

study group report: the way-forward ,a new approche،  السياسة  لتغيري قرتاحاتاتضمن
  :(58)مههاأسبعني مقرتحا تسعة و  لة يف العراق وذلك من خالمريكياأل

  .مريكيةالتدرجيي للقوات األ نسحاباال -
  .عم اللوجستيكيالدم كوين و كي يف العراق حنو مهام التم مريعادة توجيه اجلهد العسكري األإ -
 مريكية يف أفغانستان.تركيز اجلهود األ -

املتابعة املستمرة للبدائل اليت تطرحها حلل القضايا اليت ة و امل لعمل املراكز البحثيم ر الشم هذه املتابعة تكشف عن التصو 
اليت احنصر دورها  ،ةحزاب السياسيم ليت جتاوزت عمل األا ،يكشف عن مصادر قوة هذه املراكز وقدرة تأثريهاهو ما و  ،هامم هت

  .فقط نتخابيةااليف احلمالت 
 :خاتمة
ور احلقيقي حدة  نقف على الدم دوار هذه املراكز يف الواليات املتم أمالمح و   ةاجلوانب اهلامم ق لبع  ل التطرم من خال

هو تداخل و  ،ع  القرار وهؤالء اخلرباءعضاء أو صنام أاخل بني هو دور يربزه ذلك التدراكز يف السياسة اخلارجية، و هلذه املاهلام و 
واليب اقرتاهبم بذلك من الدم حساسة يف الدولة الفدرالية و  رباء ملناصب هؤالء اخلبرزها تويلم أ شكال لعلم خذ العديد من األأ

 :العوامل اليت ميكن تلخيصها يف ىل العديد منإمنا يعود إال ور الفعم هذا الدم  نم أتوضح الدراسة و احلقيقية للسلطة. 
مدين وجود هيئات جمتمع مريكي الذي مسح بظام السياسي األدور هذه املراكز هو نتاج لالمركزية اليت متيز النم  إن -

  .فعال
  .حزاب السياسية يف االضطالع بدورهان دور هذه املراكز يعكس ضعف و تراجع دور األإ -
ملراكز فكار هذه اأاليت سامهت يف تعدد اجتاهات و  ،د اآلراءميقراطية الفكرية وتعدم دور هذه املراكز هي نتاج الد إن -

 .احملافظةمية والوسطية و بني التقدم 
جناز حضاري  إاليت هي يف احلقيقة  ،مةلأل االسرتاتيجيةتقاء املصاحل اجملاالت يربز ال يف كلم هذه املراكز و إن عمل  -

  .مم بالعلماأل اهتماميعكس 
 لفكرية( يف الرأمسالية السلطة ااملال والفكر )السلطة املالية و ال حتالف لرأس إخري ،ن هذه املراكز ما هي يف األإ -

بعيد خصائص السياسة اخلارجية  ىل حدم إت منذ هناية احلرب العاملية الثانية .هذا التحالف يفسر اليت تكرس ،مريكيةاأل
فان هذه انطالقا من ذلك . و مريكيةة األساسية للرأمسالية العاملياليت هي املطالب األ ،مهها اهليمنة والتوسعأريكية واليت من ماأل

من مث جيب احلذر من حتليالهتا اليت انتشرت القوية يف الواليات املتحدة، و   غطخر جلماعات الضم ال الوجه اآلإاملراكز ما هي 
 ةامية تشجيع البحوث العلمية يف العلوم السياسية بصفة خاصم ويل احلايل كما جيب علينا حنن الدول النم يف ظل النظام الدم 

 من اخلربات احمللية.  تفادةساالو مراكز حبوث الستقطاب الباحثني  تشجيع فتحنسانية بصفة عامة و والعلوم اإل
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